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Leidimą sudaro: 

1.      Specialiosios dalys: 

Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) 

ir laikymas 

 

2. Iki leidimo išdavimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr.  

 

3. Leidimo priedai. 

 

 

Išduotas 2017 m. vasario   17     d. 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, 

atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo  

departamento direktoriaus funkcijas       Justina Černienė      ____           _______________ 

(Vardas, pavardė)                    (parašas) 

A. V. 
 

 

 

Pastaba 

Keičiamas Taršos leidimo titulinis lapas, nes pasikeitė veiklos vykdytojas, UAB „Metrail” (Taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. AM-3(II ), išduotas LR AM  Alytaus regiono 

aplinkos apsaugos departamento 2006 m. sausio 12 d., koreguotas 2008 m. gegužės 20 d., 2009 m. 

balandžio 29 d., 2012 m. gruodžio 21 d.) perdavė atliekų tvarkymo veiklą UAB „Mercury 

Logistics”. 



 

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-A.1-26/2017 PRIEDAI 

 

 

1. Aplinkos Apsaugos Agentūros 2017-02-07 raštu  Nr. (28.4)-A4-1340 suderintas Atliekų naudojimo ar 

šalinimo techninis reglamentas ir Atliekų nutraukimo planas. 

2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas. 

3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas. 

      

      

 

 

 

               __2017 m.   vasario  __17__ d. 

(Priedų sąrašo sudarymo data) 

 

 

 

 

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento  

Vilniaus skyriaus vedėja, 

atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo 

departamento direktoriaus funkcijas                         Justina Černienė__                            _______________ 

(Vardas, pavardė)  (parašas) 

A. V. 

 

__________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB „ Mercury Logistics“ 

Atliekos Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis atliekų 

apdorojimas Kodas Pavadinimas 
Patikslintas 

pavadinimas 

Laikymo veiklos 

kodas (R13 ir (ar) 

D15)  

 

Didžiausias vienu metu numatomas 

laikyti bendras atliekų, įskaitant 

apdorojimo metu susidarančių 

atliekų, kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

15 01 05  
Kombinuotosios 

pakuotės 

Kombinuotosios 

pakuotės 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 

678.29 

R1; R5 

02 01 10 Metalų atliekos Juodųjų metalų atliekos 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

12 01 01 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Juodųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

16 01 17 Juodieji metalai 

Juodieji metalai 

(netinkamų naudoti 

transporto priemonių 

atliekos) 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

17 04 05 Geležis ir plienas 
Geležis ir plienas iš 

statybinio laužo 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

17 04 07 Metalų mišiniai 
Metalų mišiniai iš 

statybinio laužo 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 



19 12 02  Juodieji metalai 

Juodieji metalai (kito 

mechaninio apdorojimo 

atliekos) 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

19 10 01  
Geležies ir plieno 

atliekos 

Geležies ir plieno 

atliekos 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

20 01 40  Metalai 

Juodieji metalai 

(komunalinės ir verslo 

atliekos) 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

16 02 14 

Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta  

16 02 09 — 16 02 13 

Nebenaudojama įranga, 

nenurodyta  

16 02 09 — 16 02 13  

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; R4 

16 01 06 

Eksploatuoti 

netinkamos transporto 

priemonės, kuriose 

nebėra nei skysčių, nei 

kitų pavojingų 

sudedamųjų dalių 

Eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių 

kėbulai 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; S5;R4 

15 01 04  Metalinės pakuotės Metalinės pakuotės 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

16 02 16 

Sudedamosios dalys, 

išimtos iš 

nebenaudojamos 

įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

Nepavojingos EEĮ 

kategorijos 

(superkamos tiktai 

metalinės dalys)  

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

 R12; R4 

15 01 01  Popierinė pakuotė Dėžės, gofruotas 

kartonas 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R1; R3; R12 



15 01 02  Plastikinė pakuote   Pakuotė: buteliai R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R5;R12 

15 01 07 Stiklo pakuotė Pakuotė: buteliai, 

stiklainiai 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R5;R12 

16 01 20, 19 

12 05 

stiklas Stiklas (duženos) R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R5;R12 

16 01 19, 19 

12 04  

plastikai   Plastikai (nulūžusios 

dalys)  

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R3; R12 

20 01 36 Nebenaudojama 

elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 

01 21, 20 01 23 ir 20 

01 35 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektronine įranga, 

nenurodyta 20 01 

21, 20 01 23 ir 20 01 

35 

R13 R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas), D15(D1–

D14 veiklomis šalinti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; S5; R4 

12 01 03 Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

Spalvotųjų metalų 

šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

12 01 04 Spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės

   

Spalvotųjų metalų 

dulkės ir dalelės 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

16 01 18 

 

 

  

Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai 

iš statybinio laužo 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

Atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos  



16 01 03 naudotos padangos naudotos padangos  R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R1; R12; R3 

16 01 16  suskystintų dujų 

balionai  

suskystintų dujų 

balionai  

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

16 01 17  juodieji metalai 

(atliekos, išardžius 

netinkamas naudoti 

transporto priemones) 

juodieji metalai 

(atliekos, išardžius 

netinkamas naudoti 

transporto priemones) 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

     

17 04 02  Aliuminis Aliuminis  R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

19 12 03 Spalvotieji metalai Spalvotieji metalai  R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4;R12 

17 04 11 
Kabeliai, nenurodyti 17 

04 10 

kabeliai be pavojingų 

medžiagų 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; R4 

17 04 01  Varis, bronza, žalvaris Varis, bronza, žalvaris 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

     

16 01 22 
Kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 

Transporto priemonių 

sudedamosios dalys  

D15(D1–D14 

veiklomis šalinti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; S5 



16 01 12 
stabdžių trinkelės, 

nenurodytos 16 01 11 

stabdžių trinkelės, 

nenurodytos 16 01 11 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R4; R12 

16 06 05 
kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 

kitos baterijos ir 

akumuliatoriai 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; R4 

16 01 19, 19 

12 04 
plastikai plastikai iš ENTP 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; R3 

16 01 20, 19 

12 05 
stiklas Stiklas iš ENTP 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12;R5 

16 01 22  

kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 

(gumos atliekos, 

audiniai) 

kitaip neapibrėžtos 

sudedamosios dalys 

(audiniai) iš ENTP 

D15 (D1–D14 

veiklomis šalinti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; R3 

16 01 15 

aušinamieji skysčiai, 

nenurodyti 16 01 14 aušinamieji skysčiai, 

nenurodyti 16 01 14 

R13 (R1–R12 

veiklomis naudoti 

skirtų atliekų 

laikymas) 

R12; S5 

 

 

 
5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Mercury Logistics“ 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Kodas 

 

Pavadinimas Patikslintas pavadinimas Atliekos paruošimo naudoti 

ir (ar) šalinti veiklos kodas 

(D8, D9, D13, D14, R12, S5) 

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m 

                  1 2 3 4 5 

17 04 07 metalo mišiniai juodųjų metalų atliekos iš   



statybinio laužo  

 

 

 R12(Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500 

12 01 01 juodųjų  metalų šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

juodųjų  metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

02 01 10 metalų  atliekos juodųjų metalų atliekos 

16 01 06 eksploatuoti netinkamos transprto 

priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, 

nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių 

 

 

eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių kėbulai 

19 10 01 geležies ir plieno atliekos geležies ir plieno atliekos po atliekų 

smulkinimo ar rūšiavimo 

17 04 05 geležis ir plienas geležis ir plienas iš statybinio laužo  

R12(Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų)  

19 12 02 Juodieji metalai  

juodieji metalai po atliekų 

smulkinimo ar rūšiavimo 

16 01 17 juodieji metalai juodieji metalai (atliekos, išardžius 

netinkamas naudoti transporto 

priemones) 

20 01 40 metalai   metalai (komunalinės ir verslo 

atliekos) 

15 01 04 metalinės pakuotės metalinės pakuotės R12(Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų) 

12 01 03 spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo 

atliekos 

spalvotųjų metalų šlifavimo ir 

tekinimo atliekos 

 

 

R12(Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų)  

12 01 04 spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės 

17 04 01 varis, bronza, žalvaris Varis, bronza, žalvaris iš statybinio 

laužo 

17 04 02 aliuminis Aliuminis iš statybinio laužo 



17 04 11 kabeliai be pavojingų medžiagų, 

nenurodyti 17 04 10  

nepavojingi kabeliai iš statybinio 

laužo 

R12(Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų) 
19 12 03 spalvotieji metalai spalvotieji metalai po atliekų 

smulkinimo ar rūšiavimo 

20 01 36 nebenaudojama elektros ir elektroninė 

įranga, nenurodyta 20 01 21 ,20 01 23 ir 

20 01 35 

nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, nenurodyta 20 

01 21 ,20 01 23 ir 20 01 35 

S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas),  

S501 (ardymas, 

išmontavimas) 

16 02 14 nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 

09 – 16 02 13 

nebenaudojama įranga, nenurodyta 

16 02 09 – 16 02 13 

S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas),  

 

S501 (ardymas, 

išmontavimas) 

16 02 16 sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 

16 02 15 

sudedamosios dalys, išimtos iš 

nebenaudojamos įrangos, 

nenurodytos 16 02 15 

S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas) 

15 01 01 Popierinė pakuotė dėžės, gofruotas kartonas S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas), 

15 01 02 Plastikinė pakuotė plastikinė pakuotė, plastikiniai 

buteliai 

S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 

šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas) 

15 01 07 Stiklo pakuotė Stiklo pakuotė: buteliai, stiklainiai S5(Atliekų paruošimas 

naudoti ir šalinti, apimantis 



šias išankstinio atliekų 

apdirbimo veiklas), 

16 01 18 spalvotieji metalai spalvotieji metalai iš ENTP R12 (Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų ) 

15 01 05 kombinuotosios pakuotės kombinuotosios pakuotės R12 (Atliekų būsenos ar 

sudėties pakeitimas, prieš 

vykdant su jomis bet kurią iš 

R1-R11 veiklų) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis. 

Įrenginio pavadinimas UAB „Mercury Logistics“ 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų 

atliekų laikymas 

Planuojamas tolimesnis 

atliekų apdorojimas 

Laikymo veiklos kodas 

(R13 ir (ar) D15)  

Didžiausias 

vienu metu 

numatomas 

laikyti 

bendras 

atliekų, 

įskaitant 

apdorojimo 

metu 

susidarančių 

atliekų, 

kiekis, t 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos 

 

16 01 04*

  

Eksploatuoti netinkamos 

transporto priemonės 

Eksploatuoti 

netinkamos 

transporto priemonės 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

D15(D1–D14 veiklomis 

šalinti skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

 

 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

20 

 

 

S5; R12;R4 

TS-11 

Elektrotechnik

os ir 

elektronikos 

pavojingos  

atliekos   

20 01 35* Nebenaudojama elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 

23 kurioje yra pavojingų 

sudedamųjų dalių 

Nebenaudojama 

elektros ir 

elektroninė įranga, 

nenurodyta 20 01 21 

ir 20 01 23 kurioje 

yra pavojingų 

sudedamųjų dalių  

25 

 

 

 

R12; R4; S5 



16 02 13* Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra pavojingų 

sudedamųjų dalių, 

nenurodytų 16 02 09 — 16 

02 13 

Nebenaudojama 

įranga, kurioje yra 

pavojingų 

sudedamųjų dalių, 

nenurodytų 16 02 09 

- 16 02 13 

26.25 

 

TS-05 

 

Ozono sluoksn 

į ardančios 

medžiagos 

20 01 23 * Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių 

Nebenaudojama 

įranga, kurioje yra 

chlorfluorangliavand

enilių  

 

 

 

 

 

 

 

S5; R3; R4; r12 

16 02 11* Nebenaudojama įranga, 

kurioje yra 

chlorfluorangliavandenilių, 

hidrochlorfluorangliavandeni

lių, 

hidrofluorangliavandenilių 

(HCFC, HFC) 

Nebenaudojama 

įranga, kurioje yra 

ehlorfluorangliavand

enilių, 

hidrochlorfluorangIia

vandenžlžų, 

hidrofluorangIiavand

enilių (HCFC, HFC)  

TS-03 

Naftos 

produktais 

užteršti 

dumblai, 

gruntai ir  

atliekos   

15 02 02 * Absorbentai, filtrų medžiagos 

(įskaitant kitaip neapibrėžtus  

tepalų fitrus), pašluostės, 

apsauginiai drabužiai užteršti 

pavojingomis cheminėmis 

medžiagomis 

Absorbentai, filtrų 

medžiagos (įskaitant 

kitaip neapibrėžtus 

tepalų filtrus), 

pašluostės, 

apsauginiai drabužiai 

užteršti pavojingomis 

cheminėmis 

medžiagomis 

 

 

 

 

 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

0.58 

 

 

 

 

 

R1;  

13 05 02* Naftos produktų/vandens 

separatorių naftos produktai 

produktų/vandens 

separatorių naftos 

produktai 

 

TS-31 

Kietosios 

atliekos, 

kuriose yra 

pavojingų 

cheminių 

medžiagų 

17 05 03* Gruntas ir akmenys, kuriuose 

yra pavojingų cheminių 

medžiagą 

Gruntas ir akmenys, 

kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

 
0,125 

 

 

R5;  

TS-10 Naudoti 16 01 07* Tepalų filtrai Tepalų filtrai  1.3  



 netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos 

16 01 21* pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 16 01 07 

– 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 

14 (amortizatoriai) 

(amortizatoriai)  

 

 

 

 

 

 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5; R3; R12; R4 

16 01 21* pavojingos sudedamosios 

dalys, nenurodytos 16 01 07 

– 16 01 11, 16 01 13 - 16 01 

14 (kuro ir oro filtrai) 

 (kuro ir oro filtrai) 

16 01 13* stabdžių skystis stabdžių skystis 

16 01 14*

  

aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra pavojingų 

cheminių medžiagų 

aušinamieji skysčiai, 

kuriuose yra 

pavojingų cheminių 

medžiagų 

16 01 21*

  

 (langų plovimo skystis, 

šaldymo agentas) 

 (langų plovimo 

skystis, šaldymo 

agentas) 

16 01 10* sprogios sudedamosios dalys 

(pvz., oro pagalvės) 

sprogios 

sudedamosios dalys 

(pvz., oro pagalvės) 

TS-06 

 

Baterijų ir 

akumuliatorių 

atliekos 

16 06 01*  švino akumuliatoriai švino akumuliatoriai R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

 

0.45 

 

 

S4; R3: 
16 06 02* nikelio-kadmio 

akumuliatoriai 

nikelio-kadmio 

akumuliatoriai 

TS-02 

 

chlorintos, 

halogenintos  

alyvų atliekos 

13 02 04* mineralinė chlorintoji 

variklio, pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

mineralinė chlorintoji 

variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva 

 

 

 

 

 

 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5; R3; R9; R4; R12 

Nechlorintos, 

nehalogenintos 

alyvų atliekos 

13 02 06* sintetinė variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė alyva 

sintetinė variklio, 

pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

13 02 05* mineralinė nechlorintoji 

izoliacinė ir šilumą 

perduodanti alyva  

mineralinė 

nechlorintoji 

izoliacinė ir šilumą 

perduodanti alyva 



13 02 07*  mineralinė nechlorintoji 

variklio, pavarų dėžės ir 

tepalinė alyva 

mineralinė chlorintoji 

variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva  

13 02 08* Sintetinė izoliacinė ir šilumą 

perduodanti alyva 

kita variklio, pavarų 

dėžės ir tepalinė 

alyva 

TS-04 

 

Naftos 

produktais 

užteršti 

skysčiai ir 

vanduo,  

naftos 

mišiniai, 

lijaliniai 

vandenys   

13 07 01* mazutas ir dyzelinis kuras mazutas ir dyzelinis 

kuras 

 

 

 

 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 2.46 

 

 

 

 

 

S5; R3; R4; R12 

13 07 02* benzinas benzinas  

13 07 03* kitos kuro rūšys (įskaitant 

mišinius) (biodyzelinas) 

kitos kuro rūšys 

(įskaitant mišinius) 

(biodyzelinas) 

TS-13 

Atliekos, 

kuriose yra 

gyvsidabrio 

20 01 21* dienos šviesos lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

dienos šviesos 

lempos ir kitos 

atliekos, kuriose yra 

gyvsidabrio 

R13 (R1–R12 veiklomis 

naudoti skirtų atliekų 

laikymas) 
0,001 

 

 

R12; R9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos. 

Įrenginio pavadinimas  UAB „ Mercury Logistics“ 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

žymėjimas 

Pavojingųjų 

atliekų 

technologinio 

srauto 

pavadinimas 

Atliekos 

kodas 
Atliekos pavadinimas 

Patikslintas atliekos 

pavadinimas 

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti 

Atliekos paruošimo 

naudoti ir (ar) šalinti 

veiklos kodas (D8, 

D9, D13, D14, R12, 

S5)  

Projektinis įrenginio 

pajėgumas, t/m. 

1 2 3 4 5 6 7 

TS-10 

Naudoti 

netinkamos 

transporto 

priemonės ir jų 

atliekos 

16 01 04* Eksploatuoti  netinkamos 

transporto priemonės 

Eksploatuoti  netinkamos 

transporto priemonės 

R12; S5 

 

 

600 

 


